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  ПРОТОКОЛ 
тридцять третьої сесії Коростенської міської ради VІ скликання 

 
                                                                                            
                                            05 червня 2014 року року 
                                            Зал засідань міськвиконкому. 
 
                                            Усього обрано депутатів – 50 
                                            Присутні на сесії – 40 депутатів 
 
                                                                              (Список додається). 
 
В роботі сесії взяли участь: 
Депутати Житомирської обласної ради: Куницький В.І., Гордійчук В.П., Бондарчук Ю.С. 

 
Тридцять третю  сесію Коростенської міської ради VІ скликання відкрив міський 

голова Москаленко В.В. 
 
1.СЛУХАЛИ : Про обрання секретаріату лічильної комісії. 
 
                         /Пропозиції вніс міський голова Москаленко В.В./. 
 
ВИРІШИЛИ : Обрати секретаріат та лічильну комісію у складі трьох чоловік: 
1.Зінюк О.А. – депутат міської ради. 
2.Кузнєцов Ю.В. – депутат міської ради. 
3.Сатяєва К.М..- депутат міської ради.  
 
ГОЛОСУВАННЯ : одноголосно. 
 
2.СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії: 

 
І.Про хід виконання “Програми реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства міста Коростеня на 2010-2014 роки”. 
 
Доповідач: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
 
ІІ.Питання міського бюджету, комунальної власності, земельних відносин, різне. 

    
Назва питання 

 
1.Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради. 
 
2.Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2014 рік.                              
 
3.Про прийняття частини видатків від  Коростенської районної ради на виконання 
делегованих державних повноважень.   
   
4.Про внесення змін до  Порядку і нормативів відрахування частини чистого прибутку 
(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, затверджених рішенням 
міської ради від 25.12.12 № 956.  
  
5.Про  затвердження ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності  
на 2015 рік. 
 6.Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах підприємницької 
діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2015 рік. 
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7.Про запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території 
міста Коростеня на 2015 рік. 
 
8.Про затвердження розміру збору за місця для паркування транспортних засобів на 
майданчиках для платного паркування в місті Коростені на 2015 рік. 
 
9.Про затвердження ставки туристичного збору на території міста Коростеня на 2015 рік. 
 
10.Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу. 
 
11.Про включення до переліку об’єктів  комунальної  власності, які підлягають приватизації у 
2014 році нежитлового будинку по вул. Кірова,44-А. 
 
12.Про   скасування   рішення    Коростенської міської   ради  (сьома  сесія  VІ скликання) № 
244 від 07.07.11 р. „Про надання   дозволу на відчуження незавершеного будівництва - 
залишків фундаменту житлового будинку №  59 по вул. Жукова в м. Коростені”.        
 
13.Про затвердження тексту додаткової угоди № 2 до договору №7 від 06.09.2013р. на 
господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України. 
 
14 .Про  надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
укладення з ТОВ „Гудок” договорів оренди приміщень шкільних їдалень загальноосвітніх 
шкіл міста для організації харчування школярів. 
 
15.Про внесення змін до статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОРОСТЕНСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА АПТЕКА №1». 
 
16.Про надання згоди  на  безкоштовне прийняття  в  комунальну  власність  територіальної  
громади  міста  Коростеня основних засобів з подальшою передачею у господарське відання 
для поповнення статутного капіталу Коростенському комунальному підприємству 
«Водоканал». 
 
17.Про  створення комісії з передачі на баланс ОСББ  „ДРУЖНИЙ ДІМ” будинку №3 по вул. 
Красіна в м. Коростень. 
 
18.Про затвердження  Положення про порядок видачі дозволів на порушення об’єктів 
благоустрою пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт, або відмови в їх 
видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів. 
 
19.Про  надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ЖИТЛОВОМУ РЕМОНТНО 
- ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ №1 на списання безнадійної   заборгованості 
по квартирі  №1 в будинку №72 -а  по вул. Грушевського. 
 
20.Про реорганізацію Коростенської міської станції юних техніків,  Коростенського будинку 
дитячої творчості, Коростенської міської станції юних натуралістів шляхом припинення 
юридичних осіб в результаті злиття. 
 
21.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Берковича Л.П. 
 
22.Про внесення змін до Регламенту роботи Коростенської міської ради VI скликання. 
 
23.Про затвердження реєстру вулиць та провулків міста Коростеня. 
 
24.Про визнання окремих пунктів додатків до рішень міськвиконкому  «Про передачу 
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земельних ділянок у приватну власність громадянам міста» такими, що втратили чинність 
 
25.Про припинення права короткострокової оренди ФОП Бугайчук М.В. та надання дозволу 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди гр. Яценку С.В. 
 
26.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних  ділянок в постійне 
користування Відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради.  
 
27.Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах 
оренди  Вороніній С.В. та Мошківській Н.В. 
 
28.Про припинення права короткострокової оренди ПВНЗ ТСОУ «Коростенський технічний 
коледж» та надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди гр. Яценку 
С.В. 
 
29.Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в постійне користування Державній установі «Житомирський обласний 
лабораторний центр держсанепідслужби України».  
 
30.Про припинення права постійного користування Спільному підприємству 
«Коопзаготпромторг» Коростенської райспоживспілки та надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди ПП «Лєопласт» 
 
31.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
складання документів про надання права сервітутного землекористування земельними 
ділянками, розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди. 
 
32.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
 
33.Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та 
передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових 
будинків, господарських будівель і споруд, будівництва індивідуальних гаражів, садівництва. 
 
34.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки 
 
35.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання документів по 
встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди 
 
36.Про поновлення договорів оренди земельних  ділянок несільськогосподарського 
призначення 
 
37.Про  погодження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам  
 
38.Про затвердження технічних документацій щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування земельними ділянками  
 
39.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
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та споруд, будівництва індивідуальних гаражів, садівництва 
 
40.Про внесення змін до рішень 
41.Про надання дозволу ФОП Гонгало В.С. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
 
42.Про надання дозволу ФОП Косу В. О. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу. 
 
43.Про надання дозволу ФОП Дубінчук І.В. та ФОП Нікітіній І.В. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу. 
 
44.Про хід виконання запиту депутата Греся О.П. 

 
45.Про хід виконання запиту депутата Головійчука О.С. 
 
 
ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний сесії 
 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
 
1.СЛУХАЛИ: Про хід виконання “Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства міста Коростеня на 2010-2014 роки”. 
       

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови (Доповідь додається) 
ВИСТУПИЛИ: Лиштва О.Г. – депутат міської ради. 

-Котельню на Зв’язківців перевели на газ. Чи рентабельно це? 
Якубовський Л.П. 
-Котельня та що була, не забезпечували належним температурним 
режимом. КПД досить низьке. Тому мешканці виявили бажання 
перейти на індивідуальне опалення. 
Кіт Р.О. – депутат міської ради. 
-Чи берть в роботі над реорганізацією ЖКГ іноземні консультанти. І як 
іноземці борються з боргами? Щодо дольової участі – люди платять 
роками, потім при проведенні капітальних ремонтів знову вимагаємо 
гроші. Де ж вони діваються, чи недостатньо платимо? 
Якубовський Л.П. 
-Щодо іноземних консультантів – 6 років тому німецька фірма вивчала 
у місті питання диференціальної плати за комунальні послуги. Однак, 
у Німеччині люди платять за фактично виконані роботи. Як такого 
тарифу немає, тому суми різні – залежно від проведених робіт з 
обслуговування. У Білорусії дійсно є платіж на поточний ремонт і 
капітальний, що являє собою певний фонд, що накопичується. Та вся 
проблема в тому, що у нас всі ці питання мають бути визначені на 
рівні закону. В даний же час платежі , які надходять від населення 
забираються в першу чергу податками. 
Москаленко В.В. – міський голова. 
-Альтернативи ОСББ немає на сьогоднішній день. Люди мають 
самостійно управляти цим процесом. 
Баранівська Т.М. – голова постійної комісії міської ради з питань 
бюджету, економіки та комунальної власності. (виступ додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради. 
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ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління  
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2014 рік.     

                          
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 

 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про прийняття частини видатків від  Коростенської районної ради на 

виконання делегованих державних повноважень.   
 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  Порядку і нормативів відрахування частини 

чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 
об’єднань, затверджених рішенням міської ради від 25.12.12 № 956.   

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
6.СЛУХАЛИ: Про  затвердження ставок збору за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності  на 2015 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосною. 
7.СЛУХАЛИ: Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах 

підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної 
системи оподаткування на 2015 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
8.СЛУХАЛИ: Про запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на території міста Коростеня на 2015 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
СЛУХАЛИ: Про затвердження розміру збору за місця для паркування 

транспортних засобів на майданчиках для платного паркування в місті 
Коростені на 2015 рік. 
 

9.ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
10.СЛУХАЛИ: Про затвердження ставки туристичного збору на території міста 

Коростеня на 2015 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
11.СЛУХАЛИ: Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу. 

 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
12.СЛУХАЛИ: Про включення до переліку об’єктів  комунальної  власності, які 

підлягають приватизації у 2014 році нежитлового будинку по вул. 
Кірова,44-А. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
13.СЛУХАЛИ: Про   скасування   рішення    Коростенської міської   ради  (сьома  

сесія  VІ скликання) № 244 від 07.07.11 р. „Про надання   дозволу на 
відчуження незавершеного будівництва - залишків фундаменту 
житлового будинку №  59 по вул. Жукова в м. Коростені”.        
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
14.СЛУХАЛИ: Про затвердження тексту додаткової угоди № 2 до договору №7 від 

06.09.2013р. на господарське відання складовими Єдиної 
газотранспортної системи України 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 

 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
15.СЛУХАЛИ: Про  надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на укладення з ТОВ „Гудок” договорів 
оренди приміщень шкільних їдалень загальноосвітніх шкіл міста для 
організації харчування школярів. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
16.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА АПТЕКА №1». 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
17.СЛУХАЛИ: Про надання згоди  на  безкоштовне прийняття  в  комунальну  

власність  територіальної  громади  міста  Коростеня основних засобів 
з подальшою передачею у господарське відання для поповнення 
статутного капіталу Коростенському комунальному підприємству 
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«Водоканал». 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
18.СЛУХАЛИ: Про  створення комісії з передачі на баланс ОСББ  „ДРУЖНИЙ ДІМ” 

будинку №3 по вул. Красіна в м. Коростень. 
 

ДОПОВІДАЄ: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ. 
ВИСТУПИЛИ: Кіт Р.О. – депутат міської ради. 

-Чи всі мешканці були згодні на створення ОСББ? 
Мартинюк В.М. 
-По закону рішення приймається на загальних зборах громадян на яких 
присутні 51% мешканців та проголосувало 2/3. І всі мають слідувати 
статуту. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
19.СЛУХАЛИ: Про затвердження  Положення про порядок видачі дозволів на 

порушення об’єктів благоустрою пов’язане з проведенням земляних 
та/або ремонтних робіт, або відмови в їх видачі, переоформлення, 
видачі дублікатів, анулювання дозволів. 
 

ДОПОВІДАЄ: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ. 
ВИСТУПИЛИ: Абрамович В.С. – депутат міської ради 

-У додатку 4 до рішення,  рядок 12 уточнити телефони. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
20.СЛУХАЛИ: Про  надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ 

ЖИТЛОВОМУ РЕМОНТНО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ №1 на списання безнадійної   заборгованості по 
квартирі  №1 в будинку №72 -а  по вул. Грушевського. 

ДОПОВІДАЄ: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
Після перерви зареєстровано 32 депутати. (список додається) 

 
21.СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Коростенської міської станції юних техніків,  

Коростенського будинку дитячої творчості, Коростенської міської 
станції юних натуралістів шляхом припинення юридичних осіб в 
результаті злиття. 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Сатяєва К.М.-депутат міської ради 

-Як долі людські вирішуються при цьому. 
Гресь О.П.- депутат міської ради. 
-Пропоную до комісії, яка створюється включити представника 
депутатської профільної комісії. 
Москаленко В.В. – міський голова. 
-Пропоную двох депутатів – Лінькову Л.В., Волошенко В.М. – голову 
та заступника постійної комісії міської ради з питань гуманітарної 
політики та засобів масової інформації.  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради з доповненнями 
(додається) 
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ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
22.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» 

Берковича Л.П. 
ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
23.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту роботи Коростенської міської ради 

VI скликання. 
ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
24.СЛУХАЛИ: Про затвердження реєстру вулиць та провулків міста Коростеня. 
ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
25.СЛУХАЛИ: Про визнання окремих пунктів додатків до рішень міськвиконкому  

«Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам 
міста» такими, що втратили чинність 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
26.СЛУХАЛИ: Про припинення права короткострокової оренди ФОП Бугайчук М.В. 

та надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 
умовах оренди гр. Яценку С.В. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
27.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок в постійне користування Відділу освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради.  
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
28.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на умовах оренди  Вороніній С.В. та Мошківській Н.В. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
29.СЛУХАЛИ: Про припинення права короткострокової оренди ПВНЗ ТСОУ 

«Коростенський технічний коледж» та надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди гр. 
Яценку С.В. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
30.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування 
Державній установі «Житомирський обласний лабораторний центр 
держсанепідслужби України».  
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
31.СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування Спільному 

підприємству «Коопзаготпромторг» Коростенської райспоживспілки 
та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на умовах оренди ПП «Лєопласт» 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
32.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування земельними ділянками, розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
33.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
34.СЛУХАЛИ: Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою 

щодо відведення та передачу земельних ділянок у власність для 
будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 
будівель і споруд, будівництва індивідуальних гаражів, садівництва. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
35.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 



 10 

 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
36.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

складання документів по встановленню меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
37.СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди земельних  ділянок 

несільськогосподарського призначення 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

 
38.СЛУХАЛИ: Про  погодження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 
власність громадянам  
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
39.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій щодо складання 

документів про надання права сервітутного землекористування 
земельними ділянками  
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
40.СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, будівництва 
індивідуальних гаражів, садівництва 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 31, проти – 0, утрималось – 0, не голосував –1(Бондарчук М.В. – 

заява додається) 
41.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень 

 
ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
42.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Гонгало В.С. на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Бафадаров Ю.Б.- депутат міської ради. 
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-Чому по однаковій адресі нормативно-грошова оцінка різна? 
Вигівський В.В. 
-Нормативно-грошову оцінку робить незалежний експерт, який 
ставить свій підпис, печатки на висновках. А взагалі при проведенні 
експертної грошової оцінки  земельної  ділянки  
використовується  методичний підхід,  який забезпечується найбільш 
повною інформацією про об'єкт оцінки.  
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 31, проти -0, утримався - 1 
43.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Косу В. О. на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 31, проти -0, утримався - 1 
44.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Дубінчук І.В. та ФОП Нікітіній І.В. на 

викуп земельної ділянки несільськогосподарського призначення у 
власність шляхом продажу. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
-Пропоную знятий даний проект рішення з розгляду, оскільки виникло 
ряд питань, які потребують врегулювання. 

ВИРІШИЛИ: Зняти рішення на довивчення 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
45.СЛУХАЛИ: Про хід виконання запиту депутата Греся О.П. 

 
ДОПОВІДАЄ: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
46.СЛУХАЛИ: Про хід виконання запиту депутата Головійчука О.С. 

 
ДОПОВІДАЄ: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
47.СЛУХАЛИ: Про депутатський запит депутата Дідківського В.М. на звернення 

мешканців мікрорайону Коростень-Подільський та Чигирі щодо 
проведення грейдерування, підсипки доріг та заміну лампочок 
освітлення вулиць 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
48.СЛУХАЛИ: Про депутатський запит депутата Головійчука О.С. на звернення ради 

школи та батьківського комітету щодо вирішення питання 
реорганізації Коростенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 в міський колегіум 
імені В.В.Сингаївського 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
49.СЛУХАЛИ: Про депутатський запит депутата Головійчука О.С. щодо сприяння у 

побудові внутрішнього туалету в першому корпусі Коростенської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
 

ПРОТОКОЛЬНІ ДОРУЧЕННЯ  
з 33 сесії VI скликання Коростенської міської ради від 05.06.14р. 

 
 

 
 
 
Міський голова                                                                                                В.Москаленко 

№ 
п\п 

Ким висловлені 
пропозиції, 
зауваження 

Зміст зауважень, пропозицій Зміст доручень, 
виконавці 

1 2 3 4 
1.     Бондарчук  М.В. – 

депутат міської ради 
Відвідувачі стадіону «Спартак» 
не можуть потрапити до туалету 
що в приміщенні ФОКу, який 
постійно  закритий. 
 

Заступнику 
міського голови Дзизі 
О.О. проконтролювати 
питання регулярної 
роботи туалету.  

2. Бафадаров Ю.Б. – 
депутат міської ради 

Процес оформлення листа – 
погодження на проведення 
земляних робіт є досить  
складним та займає дуже 
великий проміжок часу. 
 

Управлінню ЖКГ 
(Мартинюк В.М.) спільно 
з постійною комісією 
міської ради з питань 
бюджету, економіки та 
комунальної власності 
(Баранівська Т.М.) 
розробити механізм 
проходження  листа – 
погодження на 
проведення земляних 
робіт, з метою мінімізації 
витрат часу. 
 


